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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :  Dilema Kebijakan Upah Minimum     

Pengantar diskusi oleh: 
1. Ninasapti Triaswati Ph.D (Ekonom Universitas Indonesia & Anggota Dewan Penasehat TII) 
2. Sabda Pranawa Djati (Sekjen ASPEK Indonesia)  
3. Dita Indah Sari (Juru  Bicara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) 
4. Hasanuddin Rachman (Ketua DPN Apindo, Bidang Hubungan Industrial ) 

 

Moderator :  Abdul Rohim Ghazali, Anggota Dewan Penasehat TII  

 

Partisipan  

Peserta yang hadir +/- 23 orang.  Peserta dari berbagai kalangan. Dari kalangan civil society antara lain dari  
Garsantara, Aspek Indonesia, Pelayanan Buruh Jakarta dan lain sebagainya. Dari media ada tribunnews.com, 
jaringnews.com, indowarta.co dan lain sebagainya. Dari akademisi juga dari UNPAD, UNJ dan UI.  Kemudian 
juga ada dari kedutaan dalam hal ini Kedutaan Amerika Serikat Untuk Indonesia.  

PEMBAHASAN 

Sabda Pranawa Djati (Sekjen ASPEK Indonesia). Menampilkan presentasi berjudul “meruntuhkan rezim 
politik upah murah”. Upah murah sudah dialami pekerja sejak dari zaman orde baru. Masalah upah itu 
adalah merupakan masalah hak constitutional pekerja yang ada pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.  
 
Kemudian juga berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Bahwa pembangunan nasional 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik 

materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;  

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 

optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga 

kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  

Kemudian juga dibicarakan tentang upah minimum itu sendiri. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak 

merosot sampai tingkat yang membahayakan gizi dan kesehatan pekerja. Berlaku bagi pekerja pada jabatan 

terendah dan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bukan standar yang dapat digunakan sebagai dasar 

perhitungan upah di perusahaan. Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok ditambah dengan 

tunjangan tetap. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. (Psl 90 UUK 13/2003) Sanksi 

pelanggar: pidana penjara paling singkat 1 tahun & paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 

juta dan paling banyak 400 juta. (TINDAK PIDANA KEJAHATAN) (Psl 185 UUK 13/2003)  

Terkait pengupahan, itu diatu tahun 2005 pada Permenakertrans No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan 
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (46 komponen). Kemudian lewat Permenakertrans 
No. 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL (60 komponen). Dan 
terkait ini tuntutan dari pekerja atau buruh adalah antara 86-122 komponen. Peningkatan kuantitas dan 
kualitas komponen KHL; UMP di atas KHL; dan Upah minimum sektoral minimal 10 persen di atas 
UMP/UMK.  
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Tanggung jawab Negara untuk mensejahterakan rakyat (pekerja), karena: jumlah calon pekerja tidak sama 
dengan jumlah lapangan kerja; berpotensi eksploitasi tenaga kerja; berpotensi tidak dibayarkan hak-hak 
dasr pekerja; maraknya kontrak outsourcing; tidak adanya jaminan kepastian kerja dan tidak adanya 
jaminan masa depan. 
 
Hasanuddin Rachman (Ketua DPN Apindo, Bidang Hubungan Industrial ). Dilema upah minimum sudah 
ada sejak sebelum ada kebijakan desentralisasi. Sekarang pada saat zaman desentralisasi kebijakan 
penetapan upah minimum diberikan oleh kepala daerah yang dulunya otoritasnya ada pada menteri tenaga 
kerja dan transmigrasi.  
 
Peranan dasr upah minimum, memberikan lindungan bagi sejumlah kecil pekerja berpenghasilan rendan 
yang dianggap rentan dalam pasar kerja; menjamin pembayaran upah yang dianggap wajar, yang tidak 
terbatas pada kategori pembayaran upah terendah; memberikan perlindungan dasar pada struktur upah 
sehingga merupakan jarring pengaman terhadap upah yang terlalu rendah; sebagai instrument kebijakan 
makro ekonomis untuk mencapai tujuan nasional berupa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta 
pemerataan penghasilan.  
 
Beberapa pola dasar dalam mekanisme dan prosedur penetapan upah, pemerintah hanya bisa 
mengembalikan usulan upah, pemerintah tidak mengubahnya; dewan diberi wewenang mengeluarkan 
keputusan upah minimum, sambil menunggu keputusan pemerintah. Upah minimum adalah upah pokok 
ditambah dengan tunjangan tetap dengan ketentuan upah pokok serendah-rendahnya 75 persen dari upah 
minimum.  
 
Dibahas juga bagi perusahaan yang jika tidak mampu memberlakukan upah minimum, berhak melakukan 
penangguhan dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.  
 
Rekomendasi sistrem pengupahan dan upah minimum, upah minimum hanya diterapkan pada pekerja 
buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, upah diatas upah minimum bagi pekerja dengan masa 
kerja lebih dari satu tahun ditetapkan;; untuk menunjang produktivitas perhitungan upah harus 
berdasarkan prinsip keadilan, masa kerja.  
 
Dita Indah Sari (Juru  Bicara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) Dari sudut pandang pemerintah, 
jumlah upah minimum yang dikehendaki oleh buruh sudah logis dan manusiawi melihat kebutuhan yang 
juga sudah meningkat. Tinggal kemudian adalah bagaimana penyesuaian pada bidang-bidang lain, diluar 
kementerian tenaga kerja yang mengeluarkan policy yang bisa memback up kenaikan upah tersebut.  
 
Ada mispersepsi dari permasalahan terhadap upah minimum ini, dan dimulai dari praktek-praktek 
sebelumnya. Permasalahan upah itu sebenarnya adalah ekses dari permasalahan-permasalahan perburuhan 
selama ini. Kemudian terkait kewenangan, pemerintah pusat hanya menetapkan kisi-kisi aturan yang perlu 
diperhatikan, namun dalam kerangka otonomi daerah pemerintah daerah yang menetapkan nominalnya. 
Namun tidak semua kepala daerah mengalokasikan dana yang cukup dari APBDnya untuk menambah 
jumlah pengawas, atau tak sama visi perlindungannya terhadap pekerja dan juga tidak sama kesiapannya 
dalam mengatasi jika ada pertikaian.  
 
Terkait struktur skala upah, itu tidak popular di kalangan serikat pekerja, pemerintah daerah maupun 
pengusaha. Dimana upah minimum hanya untuk pekerja di bawah masa kerja satu tahun dan selanjutnya 
disesuaikan dengan masa kerja dan jabatan pekerja di perusahaan. Struktur skala upah ini bagi stakeholders 
terkait familiar tapi tak begitu dipahami dan saat ini pemerintah sedang menyiapkan PP nya.  
 
Kemudian ada isu produktivitas, apakah upah tinggi berkorelasi langsung dengan tingkat produktivitas 
pekerja. Ada faktor-faktor ikutan nya yang lain sehingga ketika bicara tentang produktivitas pekerja sangat 
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berhubungan dengan produktivitas industrinya dan ini kemudian menjadi tanggung jawab dengan 
kementerian lain.  
 
Perkembangan terakhir, proses revisi UU No. 13 Tahun 2003 masih belum ada titik temu, dan pihak DPR 
menolah revisi UU ini dan dikeluarkan dari Prolegnas.  
 
Ada persoalan pendidikan, perumahan dan kesehatan itu adalah masalah wajib dari pemerintah. Dan jika 
ketiga komponen ini bisa tercover dari pemerintah daerah, maka ini tak akan berpaling ke pengusaha.  
Ada inisiasi sekarang untuk mengembalikan pengawasan ke psuat, karena selama ini di daerah-daerah. 
Sudah ada kajian dalam perubahan berbagai kebijakan dan pertengahan 2013 ini akan diajukan ke DPR.  
 
Ninasapti Triaswati Ph.D (Ekonom Universitas Indonesia & Anggota Dewan Penasehat TII) terkait term 
kehidupan layak minimum yang di UU Ketenagakerjaan ini kemudian menjadi dilema karena di dalam 
konstitusi kita untuk hidup layak itu adalah kewajiban Negara.  
 
Kemudian di dalam World Economic Forum Indonesia memiliki tingkat ramah pekerjanya yang turun, hal ini 
dikarenakan adanya faktor-faktor terkait situasi ketenagakerjaan di Indonesia misalnya demo buruh dan 
sebagainya. 
 
Kemudian yang terkait penerima upah minimum, hanya 38 juta dari 117 juta pekerja Indonesia ini data 
makro dari BPS. Dan kemudian ada hal terkait pengawasan yang tidak juga berjalan dengan baik.  
 
Jika belajar dari Negara lain, kelembagaan terkait tenaga kerja itu disamakan dengan kelembagaan yang 
mengurusi tentang welfare. Sehingga kebijakan tentang upah minimum itu harus disertai dengan berbagai 
subsidi bagi rakyat miskin. Intinya, konteks upah minimum harus diletakkan pada dasar tanggung jawab 
Negara, bukan tanggung jawab perusahaan.  
 
UU No. 13 Tahun 2003, ada ketidakjelasan, bagaimana tanggung jawab tentang pengupahan itu dibebankan 
kepada pengusaha padahal harusnya itu di tangan pemerintah. Artinya harus ada seperangkat kebijakan 
untuk subsidi ke masyarakat  miskin. Dan perlu diperhatikan agar subsidi tidak salah sasaran. Maka konteks 
bicarakan kerja layak buruh harus diperluas dengan bicara soal jaminan sosial dalam konteks Indonesia ada 
inisiasi BPJS yang efektif berjalan pada 2015. Sehingga ada dua sistem, jaminan sosial untuk masyarakat 
miskin yang tak punya kerja, dan asuransi sosial bagi yang bekerja.  
 
SESI TANYA JAWAB 
Akbar N. Dachlan ada fenomena terkait upah minimum, awalnya saya melihat permasalahan ini terletak 
antara pengusaha dan pekerja dan terjadi juga ada aspek pemerintah. Apa dampak jika ternyata kenaikan 
upah minimum tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha? Dan apa ada hubungan dengan 
inflasi? Dan siapa yang akan menanggungnya ? pemerintah informal.  
 
TANGGAPAN 
Ninasapti. Ini tidak akan berdampak pada inflasi, karena keuangan kita stabil, tapi dampaknya adalah pada 
pekerja, dan artinya pertumbuhan pekerja kita melambat. Hal lanjutan lainnya adalah bagaimana ini 
mempengaruhi iklim investasi dan itu terlihat dengan turunnya nilai daya saing kita dari posisi 46 ke posisi 
50.  

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

